
 

  
 
Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

 

Protokół 
2013-04-17, Sulistrowiczki, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Masyw Ślęży PLH020040 

 
 

Spotkanie – III warsztaty poświęcone pracom nad projektem planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Masyw Ślęży PLH 020040 – odbyły się dnia 17 kwietnia 2013 r. w 

Sulistrowiczkach (w salce parafialnej przy kościele). Spotkanie otworzył pan Andrzej 

Ruszlewicz – planista regionalny i moderator spotkania. Po przywitaniu ZLW, poinformował 

o stanie prac nad planem wynikającego z tego stanu celu spotkania. Następnie głos zabrał pan 

Łukasz Chachulski – ekspert przyrodniczy, który ustosunkował się ogólnie do wcześniej 

przesłanej do zespołu autorskiego i RDOŚ – Wrocław wstępnej weryfikacji siedlisk 

zidentyfikowanych w Masywie Ślęży. 

Po wyjaśnieniach eksperta przyrodniczego pan Andrzej Ruszlewicz zaproponował 

harmonogram spotkania i sposób prac nad ustaleniami projektu planu zapisanymi w 

załącznikach do projektu zarządzenia (przedmioty ochrony – siedliska przyrodniczego i 

gatunki roślin, zagrożenia oraz zadania ochronne). 

Pan Zdzisław Cichocki – koordynator zespołu autorskiego projektu planu , przedstawił 

informację o stanie rozpoznania ewentualnych konfliktów pomiędzy ustaleniami dokumentów 

planistycznych gmin (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) a celami i przedmiotami 

ochrony rozpatrywanego obszaru Natura 2000. Poprosił jednocześnie ażeby wskazane 

propozycje do zmian ustaleń tych planistycznych dokumentów gminnych zostały w zespołach 

roboczych przedyskutowane i zweryfikowane. 

Po wypowiedziach wprowadzających, zorganizowano dwie grupy robocze – dyskusyjne – 

zespół do problemów siedlisk leśnych (złożony głównie z przedstawicieli GDLP oraz 

nadleśnictw) i zespół do spraw siedlisk nieleśnych (m.in. przedstawiciele gmin, sołectw, 

instytucji rolniczych). Zespoły robocze otrzymały przygotowane przez pana Andrzeja 

Ruszlewicza specjalne ankiety umożliwiające zapisy (jako uwagi dla zespołu autorskiego 

projektu planu) dotyczące określonych w dyskutowanym projekcie ustaleń zagrożeń, celów 



 

  
 

działań ochronnych oraz działań ochronnych wraz z ich lokalizacją (obszarami działań) 

określonych do poszczególnych przedmiotów ochrony. 

W grupie dyskusyjnej zajmującej się siedliskami leśnymi przedstawiciele ZLW 

(„leśnicy”) zwrócili szczególną uwagę na trudności związane z ochroną (w ramach 

gospodarki leśnej) siedlisk o małych areałach (dla których nie ma wydzieleń leśnych), np. 

murawy kserotermiczne lub skały wapienne z roślinnością pionierską. Stwierdzono (w 

dyskusji) konieczność precyzyjnej lokalizacji płatów tych siedlisk - Przedstawiciele 

Nadleśnictwa. Ustalono, że taka lokalizacja musi być jednoznacznie doprecyzowana. 

przedstawiciele Nadleśnictwa Miękinia zwrócili się z prośbą o przekazanie warstw 

dotyczących sformułowanych działań ochronnych, które pozwolą – w toku dalszych prac nad 

projektem planu – na ich konfrontację z ustaleniami obowiązującego planu urządzeniowego 

lasu i odpowiednie uzgodnienie ostatecznych zapisów w PZO. Niezależnie od tego, na 

miejscu – podczas dyskusji, wskazano kilka propozycji zmian zapisów (głównie dotyczących 

zagrożeń) w stosunku do przedstawionych w dyskutowanym projekcie zarządzenia 

(załączników do tego zarządzenia). Propozycje te zapisane zostały w ankiecie. 

W zespole zajmującym się siedliskami nieleśnymi przedstawiciele  gmin (głównie gminy 

Sobótka) nie stwierdzili innych niż przedstawionych w projekcie PZO sprzeczności pomiędzy 

celami i przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 a ustaleniami gminnych dokumentów 

planistycznych. 
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